
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والتنمية والتخطيط المالية لجنةأمام وزير الالسيد كلمة 

 بمجلس المستشارين االقتصادية

بتغيير وتتميم القانون  32.20رقم  قانونالمشروع  بخصوص

  للمغرب الشعبي القرض بإصالح القاضي 12.96 رقم
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 م على أشرف املرسلني،الصالة والسالبسم هللا الرمحن الرحيم و 

 سيدي الرئيس،

 احملرتمني، املستشارينرات السيدات والسادة حض
 12-96 رقمم القانون يغري ويتمأتشرف أن أقدم أمامكم مشروع القانون الذي 

 .وتتميمه تعديله مت كما  للمغرب الشعيب القرض إبصالح القاضي
يل يف  ا، امسحو ونالقان هذامشروع وقبل أن أعرض على جملسكم املوقر مضمون 

 .جمموعة القرض الشعيب للمغرباليت حققتها  اتاستعرض التطور  البداية أن
حيث  ،السنوات األخرية، حتوالت كبرية يف أنشطتها خاللموعة، اجملشهدت فقد 

يف حنو ثالثني بلداً. وقد اقرتن مسار هذا النمو بزايدة  حالياتتواجد اجملموعة 
ن املغرب والبلدان األخرى اليت تتواجد فيها اجملموعة. املتطلبات التنظيمية يف كل م

 هتعزيز حكامتعلى ابستمرار  للمغرب الشعيب القرضدأب ويف هذا السياق، 
 وقاعدته املالية.

فعلى مستوى احلكامة، مت ابلفعل إحراز العديد من أوجه التقدم اهلامة من خالل 
الشعيب املركزي، والبنوك  تعيني متصرفني مستقلني على مستوى جملس إدارة البنك

الشعبية اجلهوية والشركات التابعة هلا. ومن انحية أخرى، مت إنشاء العديد من 
اللجان التقنية التابعة جمللس اإلدارة، مع اعطاء صالحيات واسعة للمتصرفني يف 

 .اختاذ القرارات االسرتاتيجية ذات األمهية الكبرية يف حياة اجملموعة
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م طموحات اجملموعة، ابت من الضروري مواصلة هذه اجلهود ومن أجل دعوعليه، 
وذلك من أجل ترسيخ الطابع  12-96عرب إدخال تعديالت على القانون رقم 

 التعاوين للقرض الشعيب للمغرب وكذا مالئمة إطاره القانوين مع مقتضيات القانون
اليت هتم و  املتعلق مبؤسسات االئتمان واهليئات املعتربة يف حكمها 103-12 رقم

 على اخلصوص حكامة اللجنة املديرية وتقوية القاعدة املالية للمجموعة.
 

 رات السيدات والسادة،حض
 :احملاور التاليةعلى سيادتكم تقوم على املعروضة ت ن التعديالإ

 ترسيخ الطابع التعاوين للقرض الشعيب للمغرب :أوال
ئة االدخار واستخدامه أنيط ابلقرض الشعيب للمغرب منذ أتسيسه مهمة تعبقد ل

 على مستوى اجلهات وكذا النهوض ابلنشاط البنكي على املستويني احمللي واجلهوي.
 إىلالقانون هذا مشروع  ، يرميالطابع التعاوين للقرض الشعيب للمغربهذا لرتسيخ و 

تثبيت البنوك الشعبية اجلهوية كمساهم رئيسي للبنك الشعيب املركزي. ويف نفس 
أغلبية رأمسال البنوك الشعبية  ميلكالذي البنك املركزي الشعيب احلفاظ على ، الوقت

اجلهوية، مما يتيح له القدرة على مواكبتها يف مهامها واملسامهة بشكل فعال يف 
 التنمية االقتصادية واالجتماعية على صعيد اجلهات.
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حكام مع أالقانون اخلاص ابلقرض الشعيب للمغرب ضيات تمالئمة مق :اثنيا
 املعتربة يف حكمها تواهليئااملتعلق مبؤسسات االئتمان  103-12رقم  القانون

 خالل حتسني حكامة اللجنة املديرية. من
تعزيز تركيبة اللجنة املديرية من خالل إدماج أعضاء  إىلقانون الهذا يهدف مشروع 

ويل حتوإىل  مة املقاوالتامستقلني يف حدود الثلث وذلك وفق أفضل ممارسات حك
صالحيات رئيس اللجنة املديرية فيما خيص حركية وتقييم عمل وترقية رؤساء جمالس 

للبنوك الشعبية اجلهوية إىل اللجنة املديرية ابعتبارها اجلهاز اجلماعي  اجلماعية اإلدارة
أو من خالل خلق جلنة للتعيينات واألجور اتبعة هلا يتم حتديد كيفيات سريها يف 

 ة املديرية.النظام الداخلي للجن
 

  تعزيز االموال الذاتية :اثلثا
ال  القيودتفرض جمموعة من  لقانون املنظم للقرض الشعيب للمغربإن الصيغة احلالية ل

املتمثلة خصوصا يف شرط و الزايدات يف رأمسال البنك الشعيب املركزي سيما على 
الشعيب  يف رأمسال البنك على األقل %51متلك البنوك الشعبية اجلهوية لنسبة 

من  ختفيض نسبة متلك البنوك الشعبية اجلهويةعليه، يقرتح مشروع القانون و . املركزي
من تعزيز مما سيمكن  ،من رأس املال البنك الشعيب املركزي %34إىل  51%

، مع استمرار البنوك الشعبية اجلهوية كمساهم مرجعي يف هلذا االخري املالية ةقاعدال
 زي. رأمسال البنك الشعيب املرك
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وتعترب هذه احملاور متطلبات ضرورية لفتح اجملال أمام تكوين بنية مسامهني مرجعيني 
قادرين على ضمان الدعم املايل للمجموعة إذا لزم األمر وابلتايل تعزيز متاسك 
القرض الشعيب للمغرب وتقوية قاعدته املالية ومتكينه من تنفيذ خمططه التنموي سواء 

على الصعيد الوطين والقاري والدويل ومتوقعه كبنك  أو على مستوى جهات املغرب
إفريقي حيمل قيم التضامن واملواطنة والقرب من خالل شركاته التابعة املتخصصة، 

 وخاصة يف جمال الشمول املايل.
 القانون.هذا من مشروع  ىاهلدف املتوخ وه ذلك

  والسالم عليكم ورمحة هللا تعاىل وبركاته.


